ZARZĄDZENIE NR 30/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostki
Pomocniczej Gminy Żarów o nazwie „Osiedle Leśne”.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z § 103 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Żarów ( Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 25.11.2019r., poz. 6725) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr
XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów ( Dz. Urz. Woj. Doln. z
dnia 18.12.2019r., poz. 7623) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Żarów w przedmiocie
utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Żarów o nazwie „Osiedle Leśne”.
§ 2. W konsultacjach społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Żarów
o nazwie „Osiedle Leśne” mogą brać udział uprawnieni mieszkańcy Żarowa, posiadający czynne
prawo wyborcze.
§ 3. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii mieszkańców miasta Żarów wobec
inicjatywy Rady Miejskiej w Żarowie dotyczącej utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Żarów
o nazwie „Osiedle Leśne”.
§ 4. Konsultacje rozpoczną się od dnia 3 marca 2020r., a zakończą się dnia 16 marca 2020r.
§ 5. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiety z pytaniami, której wzór
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia oraz spotkania z mieszkańcami.
2. Termin i miejsce spotkania z mieszkańcami ustala się na dzień 13 marca 2020r. w godzinach od
17:00 do 19:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
§ 6. Ankietę konsultacyjną będzie można pobrać i wrzucić do urn znajdujących się w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, w Bibliotece Publicznej im.
Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10, na basenie przy ul. Piastowskiej 10 w
Żarowie.
§ 7. Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
§ 8. Zarządzenie zamieszcza się na:
1) Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie;
2) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów.
3) Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:
sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
W związku z uchwałą nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów
konsultacje zarządza Burmistrz określając:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę lub formy przeprowadzenia konsultacji,
4) zasięg terytorialny.
Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Załącznik
do zarządzenia Nr 30/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 2 marca 2020 r.

Ankieta konsultacyjna
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej* gminy Żarów o nazwie „Osiedle Leśne”

Treść pytań:
Jest Pan/Pani za utworzeniem wyodrębnionej administracyjnie części miasta – jednostki pomocniczej*
o nazwie „Osiedle Leśne” obejmującym obszar ulic: Modrzewiowa, Jesionowa, Świerkowa, Bukowa,
Jodłowa, Wierzbowa, Pogodna, Jesienna, Brzozowa, Topolowa, Kasztanowa, Klonowa, Jaworowa, Akacjowa,
Lipowa, Jarzębinowa, Dębowa, Polna, Słoneczna, Wiosenna, Rybacka (strona nieparzysta od nr 29 do 47)?
(mapa z zaznaczeniem zabudowy jednorodzinnej w obszarze ulic wchodzących w skład „Osiedla Leśnego”
wskazana przez część mieszkańców znajduje się na odwrocie).
Jestem przeciwny/przeciwna utworzenia takiego osiedla jako wyodrębnionej administracyjnie części
miasta.
Ankietę należy wypełnić Wielkimi literami
Imię i nazwisko

Data

Adres zamieszkania
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Klauzula informacyjna:
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
bezp.info@gmail.com.
3. Administrator Danych Osobowych – Burmistrz Miasta Żarów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia ankiety konsultacyjnej dotyczącej inicjatywy utworzenia jednostki pomocniczej
o nazwie „Osiedle Leśne”.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo
do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Żarowie Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W większości przypadków przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych
sprawach podanie danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania
danych osobowych, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

................................................................
Własnoręczny podpis

* Jednostka pomocnicza: Wyodrębniona część gminy z własnymi wybieralnymi władzami, pełniąca funkcje pomocnicze w stosunku
do gminy przy realizacji zadań publicznych. Jednostka bez osobowości prawnej i własnego majątku.
W gminach wiejskich jednostkami takimi są sołectwa, a w gminach miejskich dzielnice lub osiedla.

Informacja:
1. Udzielając odpowiedzi na pytanie należy postawić znak „X” tylko na jednym polu.
2. Odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli:
- znak „X” nie został postawiony na żadnym polu,
- znak „X” został postawiony na więcej niż jednym polu.

